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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se postopek soodločanja, zdaj preimenovan v „redni zakonodajni postopek“, 
v okviru lizbonske pogodbe še naprej uporablja za notranji trg, varstvo potrošnikov in 
politike na področju carinske unije; ugotavlja, da se je pravica Evropska parlamenta do 
soodločanja z uvedbo tega postopka v nekatere določbe okrepila;

2. iskreno odobrava lizbonsko pogodbo in zlasti opozarja na:

 cilj vzpostavitve notranjega trga v povezavi s horizontalnimi elementi, kot je trajnostni 
razvoj, „visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno 
zaposlenost in socialni napredek“ ter zaščita in izboljšanje kakovosti okolja;

 protokol o notranjem trgu in konkurenci ter v zvezi s tem poudarja, da je konkurenčna 
politika nujen instrument za zagotovitev delovanja notranjega trga, vendar ni sama 
sebi namen;

 dejstvo, da so notranji trg, gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija, varstvo 
potrošnikov ter skupna skrb za varnost na področju javnega zdravja navedeni kot 
enakopravna glavna področja, na katerih imajo Unija in države članice deljeno 
pristojnost;

 spodbujanje držav članic, da si prizadevajo za širšo liberalizacijo na področju storitev, 
če to dopuščajo njihove splošne gospodarske razmere in stanje zadevnega 
gospodarskega sektorja;

 zakonodajno pristojnost Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s storitvami 
splošnega gospodarskega pomena, zlasti glede na njihov pomen pri spodbujanju 
socialne in ozemeljske kohezije; poudarja diskrecijsko svobodo, ki v skladu s 
protokolom o storitvah splošnega pomena pripada nacionalnim, regionalnim in 
lokalnim organom;

 okrepitev in natančnejšo opredelitev načela subsidiarnosti ter vključitev nacionalnih 
parlamentov v zakonodajni postopek, kot je navedeno v protokolu o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti ter protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov v 
Evropski uniji;

3. poleg tega poudarja pomen varstva potrošnikov kot prečnega vprašanja pri oblikovanju in 
izvajanju drugih politik Unije; 

4. poudarja, da je področje carinske unije v izključni pristojnosti Evropske unije; poudarja 
zakonodajno pristojnost Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ukrepi za razširitev 
carinskega sodelovanja;

5. ugotavlja, da bi lahko nadzor subsidiarnosti, ki ga bodo nacionalni parlamenti izvajali od 
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1. januarja 2009, vplival na poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
katerih prve obravnave ne bo mogoče zaključiti do konca leta 20081.

                                               
1 Z današnjega vidika lahko to zadeva predloge direktiv o postopkih za oddajo javnih naročil in prenosu 
obrambnih proizvodov (KOM(2007)0766 in KOM(2007)0765) ter o varnosti igrač (KOM(2008)0009).
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